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Výzva  
k podání nabídky ve výběrovém řízení na služby 

 

 

 

Městská část Praha-Slivenec se sídlem K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec 

zastoupená : starostkou paní RNDr. Janou  Plamínkovou 

IČO :  00241 661            

(dále jen „zadavatel“) 

 

 

I. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je projekční a inženýrská činnost spočívající ve 

vypracování a projednání projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude zároveň využita 

pro stavební povolení, s vyřízením SP. Jedná se o rozšíření a přeřešení jídelny a kuchyně ve správním 

pavilonu ZŠ tak, aby se kapacita kuchyně navýšilas 600 jídel. Dokumentace bude zpracována dle 

platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace bude vyhotovena v 6ti paré v tištěné podobě a 

1x v elektronické formě na CD. Předmětem zakázky je i zajištění autorského dozoru při provádění 

stavby.  

Doba plnění:   do 5/ 2018 (PD + vyřízení SP) 

Předpokládaná hodnota nabídky:  500.000,- Kč 

 

II. Hodnocení – ekonomická výhodnost nabídky  
1. Celková cena (100%) 

 

III. Formální požadavky na nabídku 

Nabídka musí být podána písemně v listinné formě a podepsána osobou oprávněnou zastupovat 

dodavatele. 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, tj. „Zkapacitnění kuchyně a 

jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5  - Slivenec“. Na obálce bude uvedeno velkými písmeny "N 

E O T E V Í R A T". Na obálce musí také být uvedeny identifikační údaje dodavatele. 



 

Telefon: Bankovní spojení: IČO: 

251813754, 251818044 První městská banka a. s. 241661 

Fax: 251811587 č. u.: 500756998/6000 

Nabídka bude obsahovat: 

1. Identifikační údaje 

2. Popis nabízeného plnění 

3. Nabídkovou cenu (jednotkové ceny, celková cena) 

4. Návrh SOD 

5. Referenční zakázky (min 3 obdobného rozsahu) 

 

IV. Místo a lhůta pro doručení nabídek 

Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na ÚMČ Praha - Slivenec, K Lochkovu 6, 154 00, do 

8.9.2017 do 12:00. 

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

Při nesplnění podmínek toho výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo uchazeče vyloučit. 

Zadavatel nabídky ani jejich části nevrací. 

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout a výběrové řízení zrušit. 

 

Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Ing. Š. Musilová tel.: 

251 818 044, e-mail: musilova@praha-slivenec.cz. Pokud bude mít někdo zájem, je možné si po 

dohodě prohlédnout areál ZŠ. 

 

 

 

 

V Praze dne 23.8.2017 
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